
Forskningsforum Offentliga måltider 

Tema hållbarhet och hälsa  
Vad händer inom forskningen? Hur får vi igång mer 

forskning och innovation kring offentliga 

måltider? 

Måltiderna som serveras inom skola, vård och  
omsorg är en viktig utvecklingsmotor för god hälsa 
för såväl människa som miljö. Hur motiverar vi 
att äta mer grönt? Hur kan blå proteiner i form 
av musslor, sill och alger bli mer vanligt? Vad 
innebär ökad konsumtion av fullkorn? Vad handlar 
forskning inom sustainable nutrition om? Hur kan 
teknikutveckling utgöra lösningar så som 3D-printing 
av mat? Måltid Sverige tillsammans med Chalmers, 
RISE, Örebro universitet och Göteborgs universitet 
välkomnar till en givande dag!

Vi ses den 7 oktober och välkomnar dig som är 
måltidschef, verksamhetsutvecklare, forskare, 
finansiär eller på andra sätt bidrar till utveckling 
inom offentliga måltider! Ta del av det senaste och 
diskutera framtida forskningsbehov!

Varmt välkomna!

TID

Onsdag den 7 oktober, 10-16

PLATS

Digitalt

KOSTNAD

650 kr ex. moms. 

ANMÄLAN

maltidsverige.se/forskningsforum

KONTAKT 

Epost maltidsverige@ri.se

Elin Backlund
010-516 66 70

Maria Helmersson
010-516 67 19

Måltid Sverige är ett nav för den offentliga måltiden inom skola, vård och omsorg och bygger på en regional samverkan mellan regioner. 
Tillsammans lyfter vi den offentliga måltiden genom kompetensförsörjning, utbildning, samverkan, forskning och innovation. I samarbetet ingår regio-
nerna Västra Götaland, Halland och Sörmland med RISE som värdorganisation. 



Program, onsdag 7 oktober 2020 
09.45   Drop-in, teknikcheck

10.00  MÅLTID SVERIGE
  
  Välkommen och inledning offentliga måltider, Maria Helmersson och Elin Backlund

  LIVSMEDELSVERKET

  Offentliga måltider idag och imorgon, Karin Fritz och Anna-Karin Quetel    
 
  CHALMERS

  Från rött till blått  och grönt - Hållbara marina och växtbaserade råvaror för att möta    
  proteinskiftet, Ingrid Undeland och Cecilia Mayer Labba

11.40   Lunchpaus

12.35  ÖREBRO UNIVERSITET

Forskning om offentliga måltider vid Örebro universitet: 
Måltidsupplevelse inom offentlig verksamhet, Åsa Öström
Äldres måltidsupplevelser på sjukhus, Ann-Sofie Jonsson 

RISE 

  Sustainable nutrition på RISE - Matens kombinerade miljö- och hälsoeffekter, Elinor Hallström
  Med framtidens mat och träning förblir vi aktiva som seniorer, Mats Stading
  Kocken kan få hjälp av 3D-printer för dysfagianpassad mat, Evelina Höglund 

  Fikapaus! 

  GÖTEBORGS UNIVERSITET  

  Järnpusslet för skolmåltider som ger järnet, Agneta Sjöberg
  Hinder och möjligheter att främja hållbara matvanor i förskolan: Förskolepersonalens erfarenheter  
  och tankar, Hillevi Prell 
 
  Frågestund och interaktion - Var med och påverka
  
  Avslutande panelsamtal med föredragshållare 

16.00  Slut för idag

maltidsverige.se


